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Evropský průmysl zpomalil 

Průmysl v Evropské unii v říjnu zpomalil (podle kalendářně očištěných údajů). Meziroční dynamika v EU28 vzrostla 

o 0,5 % a v eurozóně o 0,6 %, když zářijový růst byl v obou seskupeních revidován na 1,3 %. Vyšší růst v EU28 

zaznamenala výroba pro investice o 0,9 % a výroba pro mezispotřebu o 0,6 %. Z dalších seskupení se zvýšila výroba pro 

dlouhodobou spotřebu o 0,4 %. Klesla výroba energií o 0,1 % a výroba pro krátkodobou spotřebu o 0,7 %. 

Z regionálního pohledu (po očištění od počtu pracovních dní) dosáhlo vysokého říjnového růstu průmyslové produkce 

Řecko (o 7,0 %), Lotyšsko (o 6,7 %) a Slovinsko (o 6,6 %). Naopak pokles zaznamenalo Irsko (o 6,5 %), Malta (o 5,7 %) 

a Lucembursko (o 2,2 %). Z větších zemí se průmyslová produkce zvýšila v Německu (o 1,1 %) a ve Španělsku (o 0,3 %), 

snížila se ve Francii (o 1,8 %).    

V meziměsíčním srovnání byla v říjnu průmyslová výroba nižší v EU28 o 0,3 % a v EA19 o 0,1 %, po zářijovém poklesu 

o 0,7 %, resp. o 0,9 %. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení klesla výroba krátkodobých 

prostředků (o 0,7 %) a výroba pro mezispotřebu (o 0,5 %). Ostatní seskupení vykázaly růst.  

Průmyslová produkce v EU v říjnu 2016 (sezónně očištěné údaje) 

 

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  
 

 HDP (y/y, %) 3. Q  2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) říjen 2016 -8,5 

 Míra inflace (y/y, %)  listopad 2016 0,5  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 2016 -6,5 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) říjen 2016 3,9  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 2016 -7,8 

 Průmyslová produkce (y/y, %) říjen 2016 -1,7        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, prosinec 2016 

** přeshraniční pojetí     

  

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 

50. týden – 12. až 16. prosince 2016 



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 50. týden – 12. až 16. prosince 2016 2 

 

Z DOMOVA  

Titul Exportér roku obhájila Škoda 
Auto před Foxconnem 

V letošním 22. ročníku soutěže Exportér 
roku obhájila prvenství automobilka 
Škoda Auto, druhý se umístil Foxconn 
a třetí potravinářská skupina Agrofert. 
Podle meziročního nárůstu vývozu 
zvítězila společnost Chemoproject 
Nitrogen před Hella Autotechnik Nova 
a Koma Modular. V hodnocení nárůstu 
objemu exportu od roku 1993 si nejlépe 
vedli výrobce autoskel AGC Automotive 
Czech, výrobce autobusů Iveco Czech 
Republic a elektrotechnická skupina 
Siemens Group ČR. Cenu Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře ČR a AK 
ČR pro exportéra, který vyvezl v roce 2015 
výrobky a služby do největšího počtu 
zemí, získala společnost CommScope 
Czech Republic. Cenu ČSOB za rozvoj 
exportních příležitostí získala v kategorii 
objemu exportu do půl miliardy Kč 
2N Telekomunikace a nad 500 milionů 
CommScope Czech Republic. Nejlepší 
exportéři dle společnosti Bisnode 
hodnocené podle mezinárodně uznávané 
metodiky Top Rating si nejlépe vedla 
společnost Chemoproject Nitrogen. 
Ocenění za nejlepší státem podpořenou 
exportní transakci získal Doosan Škoda 
Power. Soutěž Exportér roku pořádají 
Střední podnikatelský stav a Asociace 
k podpoře podnikání v ČR, záštitu nad 
soutěží má Hospodářská komora ČR. 

Zdroj: www.finance.cz  

Japonská skupina Asahi kupuje 
Plzeňský Prazdroj 

Japonská pivovarnická skupina Asahi se 
dohodla na převzetí pěti 
východoevropských pivovarů celkem 
za 7,3 mld. eur. Mezi pivovary je kromě 
Plzeňského Prazdroje i slovenský Topvar, 
maďarský Dreher, rumunský Ursus 
a polská Kompania Piwowarska. Pivovary 
patřily společnosti SAB Miller, která se jich 
musela zbavit kvůli fúzi s konkurenční 
skupinou AB Inbev. 

Zdroj: www.finance.cz  

Změna ve vedení Sdružení 
automobilového průmyslu 

Novým prezidentem Sdružení 
automobilového průmyslu (SAP) by se měl 
stát jeho dosavadní viceprezident, člen 
představenstva Škody Auto pro 
personalistiku Bohdan Wojnar. Jako 

jediný kandidát nahradí stávajícího 
prezidenta Martina Jahna, který se funkce 
vzdá pro angažmá ve vedení firmy 
Volkswagenu v Číně. Automobiloví 
výrobci v rámci SAP v roce 2015 zvýšili 
tržby o 7 % na rekordních 912 mld. Kč, 
vývoz tvořil 85 % tržeb. Sdružení 
reprezentuje podniky v ČR s podílem 
téměř 90 % v automobilovém průmyslu. 
Zdroj: Finanční noviny 

Škoda Auto získala v ČR velkou 
zakázku  

Automobilka Škoda Auto získala v ČR 
zakázku na dodávku až 770 osobních vozů 
pro státní správu za zhruba 244 mil. Kč 
(9 mil. eur), vyplývá to z rámcové smlouvy 
zveřejněné v registru smluv. Stát poprvé 
hledal v soutěži vozy pro více resortů, 
významnou roli zde měly úspory. Soutěž 
organizovalo ministerstvo vnitra, vozy 
využije i ministerstvo obrany 
a ministerstvo zemědělství. Doba trvání 
smlouvy je do prosince 2018.  

Zdroj: Autofox 

Prodeje Škody Auto v listopadu 
meziročně vzrostly  

Mladoboleslavská automobilka Škoda 
Auto v listopadu 2016 prodala 
97 500 vozů, o 9,6 % více než za stejný 
měsíc loňského roku. Meziročně jde 
o rozdíl osmi a půl tisíce aut. K pozitivnímu 
vývoji prodejů přispěla silná poptávka 
v Číně (o 12,1 %) a v Evropě (v západní 
Evropě o 10,7 %, ve střední Evropě 
o 7,6 %, ve východní Evropě bez Ruska 
o 9,1 %). Nejprodávanějším modelem i 
v listopadu zůstává Octavia s meziročním 
růstem prodejů o 6,7 % na 38 000 kusů, 
před Rapidem s 19 500 prodanými vozy 
a meziročním růstem o 25,1 %. 
Zdroj: Finanční noviny 

Oceláři mohou přijít kvůli reformě 
o zisk 

Českým ocelářům hrozí, že kvůli 
připravované reformě trhu s emisními 
povolenkami utratí za povolenky tolik 
peněz, kolik za rok vydělají. Oceláři sice 
mají spolu s dalšími průmyslovými 
firmami, jejichž výroba produkuje emise 
CO2, nárok na určitý příděl povolenek 
zdarma, jenže těch bude po roce 2021 
málo. Do výše referenční hodnoty CO2 
na tunu oceli nebo jiného výrobku firmy 
dostávají povolenky zdarma. Pokud mají 
emise vyšší, musí zbytek povolenek 
dokoupit. Pro příští období tuto hodnotu 

návrh Evropské komise plánuje snížit 
o 15 %. Údaj byl spočítán na základě dat 
z let 2007 a 2008 a také nebyla vysvětlena 
metodika. Ocelářská asociace Eurofer 
spočítala, že do nové hodnoty se 
nevejdou ani nejlepší ocelárny z pohledu 
emisí CO2. Ty české mají emise vyšší než 
evropská špička. Oceláři požadují, aby 
komise hodnoty vypočítala znovu podle 
aktuálních údajů od firem. 

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Zaměstnanost v EU stoupla  

V Evropské unii se ve 3. čtvrtletí zvýšila 
zaměstnanost, podle národních účtů, 
mezičtvrtletně o 0,2 %, po 0,3 % 
ve 2. kvartále. Meziročně stoupla o 1,1 %, 
když předchozí dva měsíce rostla shodně 
o 1,4 %. Podle odhadu Eurostatu bylo 
zaměstnáno v EU 232,5 mil. lidí, což je 
zatím nejvyšší hodnota za dobu sledování. 
Zaměstnanost nejvíce stoupla 
v  profesních a jiných podpůrných 
službách meziročně o 2,3 %, dále 
v dopravě, obchodu a ubytování o 1,8 %, 
ve zpracovatelském průmyslu 
a ve stavebnictví shodně o 0,8 %. Snížila 
se v zemědělství.  

Zdroj: Eurostat  

Turecká ekonomika utrpěla první 
pokles za sedm let 

Turecká ekonomika ve 3. čtvrtletí klesla 
meziročně o 1,8 %. Byl to její první 
meziroční pokles za sedm let a tempo 
propadu výrazně překonalo odhady. 
Ekonomika se letos dostala pod tlak 
prudce zhoršené bezpečnostní situace 
a vývoje kolem červencového 
nezdařeného vojenského puče. Domácí 
spotřeba se snížila o 3,2 %. Investice klesly 
o 0,6 %. Vliv propadu domácí poptávky se 
snažily kompenzovat vládní výdaje, které 
vzrostly o 24 %. HDP v 1. a 2. čtvrtletí rostl 
shodně o 4,5 %. 

Zdroj: finance  

Růst čínské průmyslové produkce 
v listopadu mírně zrychlil   

Průmyslová produkce v Číně vzrostla 
v listopadu meziročně o 6,2 %, po 6,1 % ve 
dvou předcházejících měsících. Výroba 
stoupla ve zpracovatelském průmyslu 
o 6,7 % a ve výrobě elektřiny, plynu a vody 
o 9,9 %. Naopak klesla v těžbě a dobývání 
o 2,9 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 
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V USA centrální banka zvýšila 
úrokové sazby 

Americká centrální banka FED oznámila 
zvýšení základní úrokové sazby z 0,25-
0,5 % na 0,5-0,75 %. Zároveň zveřejnila 
novou makroekonomickou prognózu. 
Výhled růstu americké ekonomiky 
v letošním roce zvýšila na 1,9 % z 1,8 %, 
výhled pro rok 2018 na 2,1 % ze 2 %, 
výhled pro rok 2018 ponechala 
na 2 %.Nezaměstnanost podle Fedu příští 
rok klesne na 4,5 % a na této úrovni setrvá 
minimálně do roku 2019. Inflace by letos 
měla dosáhnout 1,5 %, v září Fed 
odhadoval, že bude činit 1,3 %. FED 
upozornil, že ekonomický výhled by mohly 
ovlivnit změny v rozpočtové 
a hospodářské politice v souvislosti se 
zvolením nového amerického prezidenta.  

Zdroj: www.kurzy.cz  

Průmyslová výroba v USA 
v listopadu klesla  
Průmyslová výroba v USA se v listopadu 
2016 snížila meziročně o 0,4 % (podle 
centrální banky - Fed). Výsledek je horší, 
než čekali analytici, kteří předpovídali 
pokles výroby o 0,2 %. Klesla nejprudším 
tempem od března, kdy propadla o 0,9 %. 
Výroba zpracovatelského sektoru se 

snížila o 0,1 %, produkce rozvodných 
podniků propadla dokonce o 4,4 %, 
protože teplé počasí snížilo poptávku po 
vytápění. 
Zdroj: Finanční noviny 

Prodej aut v Rusku se vrátil k růstu 

Prodej nových osobních a lehkých 
užitkových vozů v Rusku v listopadu 
letošního roku vzrostl meziročně o 0,6 % 
na 132 346 vozů. Zaznamenal první 
meziroční nárůst za téměř dva roky (podle 
podnikatelského sdružení AEB). 
Automobilka Škoda Auto zvýšila prodej 
o 3 % na 4 801 vozů. Ruský automobilový 
trh se stal obětí slábnoucí ruské 
ekonomiky (uvalené embargo, nízké ceny 
ropy, pokles kurzu rublu). Za jedenáct 
měsíců 2016 se prodej aut v Rusku 
propadl o 12 % na 1,28 mil. vozů.    

Zdroj: Autofox 

Prodej aut ve Velké Británii 
v listopadu stoupl 

Prodej osobních automobilů ve Velké 
Británii (podle tamního svazu výrobců 
a prodejců aut SMMT) v listopadu 2016 
stoupl meziročně o 2,9 % na 184 101 vozů 
a pravděpodobně překoná rekordní 
celoroční úroveň. V kumulaci za jedenáct 

měsíců 2016 odbyt meziročně stoupl 
o 2,5 % na 2 514 764 vozů a poprvé za 
11 měsíců překonal hranici 2,5 mil. 
navzdory nejistotě vyvolané referendem 
o odchodu Spojeného království z EU.  

Zdroj: Autofox 

Zemřel nositel Nobelovy ceny 
za ekonomii Thomas Schelling 

Zemřel autor knihy Strategie konfliktu 
a laureát Nobelovy ceny za ekonomii 
Thomas Schelling. Nobelovu cenu získal 
v roce 2005, když spolu s Izraelcem 
Robertem J. Aumannem dokázal vysvětlit, 
proč některé skupiny jednotlivců, 
organizací a zemí uspějí se spoluprací, 
zatímco jiné řeší situace konfliktem. 
Přispěli tak k pochopení konfliktu 
a spolupráce prostřednictvím analýzy 
teorie her. Ve zmíněné knize pomocí 
teorie her analyzoval vyjednávání mezi 
jadernými mocnostmi. Byl dlouholetým 
profesorem na Harvardově univerzitě. 

Zdroj: HN  

 

 

 

Ceny v průmyslu i v zemědělství zmírnily svůj meziroční pokles  

V listopadu stouply meziměsíčně ceny ve všech hlavních skupinách výrobců kromě cen v zemědělství, které 

korigovaly svůj růst z října. 

Ceny průmyslových výrobců zvolnily meziměsíční růst na 0,1 % (z 0,5 % v říjnu). Za jejich vzestupem v listopadu stála 

všechna průmyslová odvětví kromě farmaceutického průmyslu. Nejvýrazněji rostly ceny potravinářských výrobků 

o 0,4 % (z toho mléčných výrobků o 4,4 %), přestože ceny v zemědělství klesaly. Stouply i ceny těžby a dobývání o 0,3 %. 

Naopak proti stály ceny základních farmaceutických výrobků, které ztratily 0,9 %. Tentokrát mírně zlevnily i ropné 

produkty, ale podle dalšího vývoje na trhu ropou, jejíž ceny výrazně vstupují do cen výrobců, šlo jen o krátkodobou 

záležitost, kterou zcela vymaže prosincové zdražení pohonných hmot. Spolu s posilováním dolaru tento vývoj 

představuje další tlaky na zvyšování cen v ekonomice. 

V meziročním srovnání zůstaly ceny i v listopadu pod úrovní předchozího roku,  jejich pokles však zmírnil na 1,3 % 

(z 1,7 % v říjnu). Ve struktuře cenového vývoje byly meziročně nižší ceny těžby a dobývání o 5,3 %, ceny elektřiny, 

plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 % a chemických látek a výrobků o 2,3 %. Zlevnily také potravinářské 

výrobky, nápoje a tabák o 0,3 %. Naopak stouply ceny strojů a zařízení o 0,3 %, vody, její úpravy a rozvodu, a to o 1,6 % 

a ceny nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,7 %.  

Zatímco ceny průmyslových výrobců v tuzemsku zůstaly i v říjnu pod úrovní předchozího roku, v Evropské unii jako 

celku, poprvé od července 2013, vzrostly o 0,2 % (v září byly ještě nižší o 1,1 %). Nejvíce vzrostly ceny ve Velké Británii 

o 4,5 %. V Polsku byly vyšší o 1,3 %. Naopak nejvíce klesly v Lucembursku o 7,3 %. Na Slovensku byly nižší o 2,9 %, v ČR 

o 1,7 %, v Rakousku o 1 % a v Německu o 0,4 %. Proti předchozímu měsíci se ceny průmyslových výrobců v EU zvýšily 

o 1 % (v září o 0,1 %). 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
http://wiki.kurzy.cz/fed/
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Ceny v zemědělském sektoru se v listopadu meziměsíčně snížily o 1,3 % (z 2,9% růstu v říjnu). Klesly ceny čerstvé 

zeleniny o 6,2 %, ovoce o 2,8 %, prasat o 1,9 %. Naopak vzrostly ceny mléka o 5,6 %, vajec o 2,8 %, olejnin o 1,2 % 

a drůbeže o 0,5 %.  

V meziročním srovnání zůstávají ceny zemědělských producentů stále pod loňskou úrovní, v listopadu svůj pokles 

zmírnily na 3,6 % (z 3,8 % v říjnu). Podílela se na něm rostlinná i živočišná výroba. Ceny v rostlinné výrobě se snížily 

o 4,9 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 28 %, brambor o 15 %, obilovin o 13,6 %  a  ovoce o 7,5 %. V živočišné výrobě 

byly ceny nižší o 1,4 %. Zlevnilo mléko o 7 %, vejce o 8,9 %, vyšší byly naopak ceny prasat o 11 %.  

Meziměsíční růst o 0,2 % zaznamenaly ceny stavebních prací, které meziročně stouply o 1,2 %, stejně jako v říjnu. 

Jejich vývoj souvisí mj. se slabší kondicí stavebního sektoru v letošním roce. Ceny stavebních materiálů meziměsíčně 

stouply o 0,5 %, meziročně byly nižší o 0,1 % (v říjnu o 0,5 %).  

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 19. do 23. prosince 2016 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy.  
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